Cyngor Cymuned Bodedern
Agenda Cyfarfod Cyffredinnol Cyngor Plwyf Bodedern,
a gynhelir Nos Lun, 25 Chwefror 2019 am 7 yr hwyr.
Unol a rheol 6 o’r rheolau sefydlog

1. Croeso gan y Cadeirydd ac derbyn unrhyw ymddiheuriadau. Unol a Rheol 2 o’r rheolau sefydlog

2. Gwahoddir aelodau i ddatgan diddordeb personnol neu niweidiol mewn eitemau busnes a restrir ar yr
agenda.

3. Arwyddo cofnodion cyfarfod cyffredinnol a gynhaliwyd: 28 Ionawr 2019

4. I ystyried unrhyw faterion sy’n codi o’r cofnodion hyn.
4.1 Diweddariad trin waliau y fynwent eitem 4.1 cofnodion Ionawr 2019
4.2 Diweddariad camau a gymerwyd ynglyn y problem baw ci ym Mron y Graig eitem 10.1 cofnodion Ionawr 2019
4.3 Diweddariad ynglyn a charafan wedi ei lleoli ar dir adran dai yn y pentref eitem 10.2 cofnodion Ionawr 2019

5. Derbyn adroddiadau ynglyn a’r maes chwarae gan cynrychiolydd Ffrindiau Bodedern.

6. Deddf Cynllunio Gwlad a Thref: i dderbyn unrhyw sylwadau ar geisiadau cynllunio a yrrwyd eisioes.
6.1 Cais llawn ar gyfer lleoli 30 sialé, adeilad derbynfa a chreu llyn ynghyd â ffurfio ffordd fynediad gysylltiedig ac
ardaloedd parcio, tirlunio a gwaith cysylltiedig arall yn Penmynydd Farm, Caergeiliog, LL65 3YL. (00942406)
7. Gohebiaeth i’w adolygu
7.1 Dyfynbris ar gyfer cynnal a chadw’r parc gan Cyngor Tref Caergybi yn dilyn penderfyniad Mon CF i beidio a
darparu’r gwasanaeth ar gyfer 2019-20.
ac unrhyw ohebiaeth a ddaeth i law ar ol creu’r agenda
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8. Talaidau i’w gwneud
Dim ar adeg creu ar agenda
Darparwyd gan Rhian Wyn Owen, clerc a swyddog cyfrifol ariannol
Adolygwyd gan y cyngor: 25 Chwefror 2019

9. Eitemau a ddaeth i sylw’r Cyngor gan y Cynghorwyr
Dim ar adeg creu yr agenda

10. Dyddiad cyfarfod nesaf—25 Mawrth 2019

Mae croeso i aelodau o’r cyhoedd fod yn bresennol i wrando yn unig yn y cyfarfod a nodir isod.
Gofynnir in unrhyw destyn mae aelod o’r cyhoedd yn ddymuno drafod
gael ei hysbysu i’r clerc oleiaf 48 awr cyn bob cyfarfod, heb eithriad.

